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Уродженець Чернівців Аарон Аппельфельд (на фото) може отримати Міжнародну
Букерівську премію. Про це у своєму Facebook написав письменник Андрій Курков.
Букерівська премія - найпрестижніша літературна нагорода, яка з 1969 року щорічно
вручається
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Букерівська премія - найпрестижніша літературна нагорода, яка з 1969 року щорічно
вручається у Великій Британії. З 2005 року існує Міжнародна Букерівська премія для
авторів, які пишуть іншими (не англійською) мовами — переможець отримує 60 тисяч
фунтів стерлінгів.
Аарон Апельфельд потрапив до числа претендентів, серед яких і відомий російський
письменник Владімір Сорокін. Переможця назвуть у жовтні 2013 року
Аппельфельд народився 1932 року в Садгорі виріс в заможній родині і був єдиною
дитиною. З початком Великої Вітчизняної війни, коли Аппельфельду було вісім років,
місто було окуповане румунськими військами і його мати загинула. Аппельфельд був
депортований разом зі своїм батьком в один з концентраційних таборів Трансністрії. Він
втік і переховувався протягом трьох років до приходу радянської армії, в яку він вступив
кухарем. Після Другої світової війни, Аппельфельд провів кілька місяців у таборі для
переміщених осіб в Італії. У 1946 році він емігрував до Палестини за два роки до
оголошення незалежності Ізраїлю. Там зустрівся зі своїм батьком, після того як знайшов
його ім'я в списках Єврейського агентства.
В Ізраїлі Аппельфельд завершив формальну шкільну освіту і вивчив іврит. Його першими
літературними творами були розповіді, але поступово він перейшов до романів. Він
закінчив Єврейський університет в Єрусалимі. Зараз Аппельфельд живе в поселенні
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Мевасерет-Ціон і викладає літературу в Університеті імені Бен-Гуріона в Негеві.
У 2009 році журнал Poets & Writers, який видає об’єднання письменників Нью-Йорка,
включив Аппельфельда до 50 найвпливовіших письменників світу.
У 2012 році роман письменника "Квіти пітьми" був удостоєний Премії британського
видання Independent
http://molbuk.ua
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